
             
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FACULDADE DE ECONOMIA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA (MO) - 2023  

 

PROFESSOR: Eudésio Eduim da Silva 

 

PROJETO: PROJETO DE MONITORIA (MO)  

 
TERMOS DO PROJETO: 

O projeto compreende atividades de auxílio ao professor responsável pela disciplina de Economia (ECO034). As 
atividades a serem desempenhadas pelo bolsista selecionado serão: (i) atendimento aos alunos matriculados para sanar 
dúvidas das disciplinas; (ii) auxílio na preparação e aplicação das listas de exercícios da disciplina; (iii) auxílio na 
correção das listas de exercício da disciplina;(iii) auxilio na aplicação das avaliações na disciplina. 
  
INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação; 
2 - ter disponibilidade de 12 horas semanais; 
3 - ter IRA igual ou superior a 70;  
4 - ter nota igual ou superior a 70 na disciplina supracitada; 
5 – ter e-mail institucional (suíte) da UFJF. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará de uma prova geral e análise do histórico escolar. A aplicação da prova geral ocorrerá no dia 
27/03/2023 entre 18:00 e 20:00 horas por meio de um formulário digital, cujo link de acesso será disponibilizado em sala 
virtual na plataforma classroom específica para o processo de seleção. O conteúdo avaliativo da prova compreende os 
tópicos da disciplina de Economia I (ECO054) e Economia II (ECO055). O acesso a sala virtual será disponibilizado 
após o período de inscrição do bolsista que possui e-mail suíte (UFJF). A divulgação do resultado de seleção ocorrerá 
pelo mural da sala virtual do classroom, bem como outras informações. Será aceito, apenas, arquivos em extensão “pdf” 
do histórico escolar, que deverá ser entregue até o dia 27/03/2023 por uma atividade registrada na sala virtual.  

 
VAGA: 6 bolsistas e 2 voluntários. 
 
DO RESULTADO FINAL  

A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas avaliações realizadas. Os pesos (em 
porcentagem) atribuídos às etapas de seleção para o cômputo da nota final são os seguintes: prova geral (40%) e análise 
do histórico escolar (60%). Os candidatos classificados serão chamados seguindo a ordem decrescente de notas finais. 
 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 
INSCRIÇÃO: 
PERÍODO:  20 a 24 de Março de 2023 

FORMULÁRIO:  
https://docs.google.com/forms/d/1QGC19uqGIbdmWYmS6dfgS3QbEN4v-
LyrXElHxs6jA4M/edit 

SELEÇÃO: 

DATA:  
27/03/2023: Prova geral entre 18:00 horas e 20:00 horas. 
27/03/2023: Entrega do histórico escolar até 21:00 horas.  

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
DATA:  28/03/2023 
 


